VESIOSUUSKUNNAT OVAT UUSIEN HAASTEIDEN EDESSÄ
Vesiosuuskunnat ovat haja-asutusalueella alueen asukkaiden omistamia ja
hallinnoimia vesihuoltolaitoksia. Vesiosuuskuntien toiminta on perustunut
perinteisesti talkootyöhön ja jäsenten aktiivisuuteen. Viime vuosina ihmisten
osallistumisaktiivisuuden
vähentyminen
on
vaikeuttanut
uusien
hallintohenkilöiden
löytymistä
vesiosuuskuntiin.
Vesihuoltolaitoksen
asianmukainen hoito edellyttää kuitenkin ammattimaisuutta, koska
vesiosuuskunnat harjoittavat usein myös merkittävää liiketaloudellista
toimintaa. Vesiosuuskunnan hallituksella ja toimihenkilöillä on vastuu
verkoston
rakentamisesta,
laatuvaatimukset
täyttävän
talousveden
toimittamisesta, asianmukaisesta jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä
laitoksen taloudellisesta toiminnasta.
Vesiosuuskuntien toimintaympäristö on voimakkaassa muutospaineessa, siksi niiden
toiminnan kehittämiselle ja hallintohenkilöstön kouluttautumiselle on ollut tarvetta ja
on jatkossakin. Uudistunut vesihuoltolaki (1.9.2014) ja talousvesiasetus on tuonut
lisää vaatimuksia ja velvoitteita vesiosuuskunnille. Sekä veden jakeluun että
viemäröintiin liittyy paljon erilaisia riskitekijöitä ja niiden tiedostaminen sekä niihin
varautuminen on hyvin keskeistä vesihuoltolaitostoiminnassa.
Selvitäkseen
kasvavista velvoitteista vesiosuuskuntien tulee kehittää yhteistyötään ja arvioida
uusia tapoja tuottaa palveluita asiakkailleen. Vaihtoehtoja ovat vesiosuuskuntien
yhdistyminen keskenään tai yhteistyön kehittäminen eri kumppaneiden kanssa.
Laadullisena tuloksena Putkeen menee! -hankkeessa on tavoiteltu vesiosuuskuntien
toiminnan kehittämistä ammattimaisempaan suuntaan kannustamalla vesiosuuskuntia
tekemään enemmän laitosten välistä yhteistyötä tai sulautumaan keskenään
isommaksi yksiköksi, jolloin voidaan parantaa laitoksen toimintavarmuutta ja saada
aikaan kustannussäästöä mm. huolto- ja ylläpitotoimissa. Hankkeessa on järjestetty
vesiosuuskunnille keskustelutilaisuuksia Kontiolahdella, Lieksassa, Liperissä ja
Nurmeksessa yhteistyö- ja yhdistymismahdollisuuksista. Hankkeen aikana
vesiosuuskuntia ei ole sulautunut keskenään isommaksi vesiosuuskunnaksi, mutta
tiedusteluja ja keskusteluja vesiosuuskuntien yhteistyöhön ja sulautumiseen liittyen
on ollut useita. Kontiolahdella on keskusteltu vesiosuuskuntien yhdistymisestä
kunnalliseen vesihuoltolaitokseen. Seitsemän vesiosuuskuntaa on tehnyt syksyllä
2012 kunnalle esityksen, että Kontiolahden kunta aloittaisi yhdistymisselvityksen
alueen vesiosuuskuntien yhdistämisestä Kontiolahden vesihuoltolaitokseen. Asia on
tällä hetkellä selvitysvaiheessa, ja aluksi on tavoitteena liittää kolme vesiosuuskuntaa
1.1.2016 alkaen kunnalliseen vesihuoltolaitokseen. Muut vesiosuuskunnat olisivat
mahdollisesti tulossa myöhemmin eli yhdistymiset tapahtuisivat vaiheittain. Hanke
on järjestänyt Nurmeksessa ja Lieksassa keskustelutilaisuuksia vesiosuuskuntien
yhteistyöstä. Nurmeksen ja Lieksan alueella on valmistumassa lähiaikoina
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vesiosuuskuntien kehittämisselvitys konsultin toimesta. Kehittämisselvityksessä on
tarkasteltu vesiosuuskuntien eri organisaatiovaihtoehtoja tulevaisuudessa ja eri
toimintamallien liiketaloudelliset ennusteet. Myös Liperissä on kaavailtu alueen
vesiosuuskuntien kehittämisselvityksen laatimista v. 2015 aikana.
Hankkeessa on kehitetty ja ammattimaistettu vesiosuuskuntien toimintaa
kouluttamalla ja valmentamalla niiden hallintoa ja työntekijöitä mm.
vesihuoltoinvestoinneissa, talous- ja verotusasioissa, ylläpitotoimissa ja
kriisinhallinnasta erityistilanteissa. Hankkeessa keinoina ovat olleet seminaarit,
koulutukset, opintomatkat, esittelytilaisuudet, infotilaisuudet ja konsultointikäynnit.
Hankkeen tilaisuuksissa on ollut osallistujia yhteensä 46 eri vesiosuuskunnasta tai
yrityksestä.
Kaiken kaikkiaan hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja
konsultointikäynneillä on ollut yhteensä 984 osallistujaa.
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Putkeen menee!-hankkeen info:
Maveplan Oy:n hallinnoima hanke palvelee vesiosuuskuntia ja haja-asutusalueen kiinteistöjä. Hanke
käynnistyi 1.1.2012 ja kestää 31.12.2014 saakka. Hankkeen rahoitus tulee P-K:n ELY-keskuksen kautta
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (90%) sekä vesiosuuskunnilta (10%).
Lisätietoja:
Petri Kurki, hankepäällikkö,
Putkeen menee! -hanke
Maveplan Oy
puh. 050 354 8753
petri.kurki@maveplan.fi
http://putkeenmenee.maveplan.fi
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